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Visita Mellersta 

Om föreningen 

Visita Mellersta är en av Visitas fem regionföreningar och dess  

verksamhetsområde omfattar Gotlands, Dalarnas, Södermanlands, 

Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län 

samt  Gästrikedelen av Gävleborgs län.  

Föreningen har enligt stadgarna i uppdrag att; 

”… inom sitt verksamhetsområde främja medlemmarnas intressen  

och branschens sunda utveckling samt lyfta fram medlemsföretagens  

betydelse för samhälle och näringsliv”. 

Visita är en medlemsägd organisation och all vår verksamhet tar sin 

utgångspunkt i att skapa så stor medlemsnytta för våra medlemmar 

som möjligt. Denna skrift ger en redovisning av huvuddragen av  

regionföreningens verksamhet under året. 

Föreningen har sitt säte där ordförande har sin hemvist, för  

närvarande i Hovfjället och Örebro. 

Mellersta är en av Visitas fem regioner och täcker geografiskt området 

från Idre till Gotland. Föreningen avslutade året med 1 180 medlems-

företag. Antalet arbetsplatser var vid samma tidpunkt 1 716 st.  

Visita Mellersta har således välkomnat 148 nya medlemmar under 

året.  Det gör Mellersta till Visitas näst största region i antalet  

medlemmar.  

 

Visita har sedan slutet av augusti 2019 ett kontor i Falun.  
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Visita Mellersta 

Vi som haft förtroendet under året  
  
Ordförande   Johan Larson, Hovfjället AB, Torsby    2020 

Vice ordförande   Menette von Schulman, Hotell St. Clemens, Visby  2020 

 

Ordinarie ledamöter  Magnus Dahlin, Villa Fridhem, Norrköping   2021 

     Anders Nilsson, Lindvallens Restauranger AB Sälen 2021 

     Karin Lundman, Scandic CH/Scandic Gävle Väst  2021 

     Johan Örnhammar, Gustavsvik Resorts AB, Örebro 2021 

     Mattias Olsson, Br. Olssons, Värmland    2020 

     Pernilla Thor, Hotell Statt, Katrineholm    2020 

     Patrik Redebrandt, Publik i Västerås    2020 
  

Kommunikations- Malin Bergsvik, Visita (t om april 2019)  
ansvarig Sara Anderson (f r om augusti 2019) 
  
 
Valnämnden 
 
Ordförande  Sandra Berntsson Siwerson, Hotell Mezzo, Sälen   

Ledamöter    Tiina Mykkänen, Gotlandsmedia 

     Mats Rofors, Harrys Restauranger 
 

Föreningens revisorer  Lena Johnson, auktoriserad revisor, Grant Thornton 

     Jerk Åkerblad, förtroendevald revisor, Tällbergsgården 

     Marcus Jonasén, revisorssuppleant  

 

Var med och utveckla Visita  Mellersta 

Har du frågor eller bra idéer och förslag på hur vi kan  

utveckla föreningens arbete?  

 

Visita Mellersta strävar alltid efter att skapa mer medlemsnytta och är mycket  

tacksamma för alla synpunkter och förslag vi kan få.  

 

Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen eller till kommunikationsansvarige  

Sara Anderson.  

Tillsammans skapar vi en stark besöksnäring!  
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Styrelsens sammanträden 

Visita Mellerstas styrelse har haft sju sammanträden under året.  

Med den geografiska utmaningen att Mellerstas ledamöter är verksamma i olika delar 

av regionen, blir det extra viktigt att föra konkreta diskussioner, nå beslut och bedriva 

föreningens arbete framåt de tillfällen styrelsen sammanträder.    

 

Styrelsens möten har varit förlagda till: 

-  Stockholm den 30 januari, styrelsemöte och politikermiddag 

- Stockholm den 13 februari, styrelsemöte  

- Stockholm den 8 mars, årsmöte och konstituerande 

- Saltsjöbaden den 17 juni, styrelsemöte  

- Malmö den 10 september, styrelsemöte, förtroenderåd  

- Stockholm den 16 oktober, strategi- och styrelsemöte  

- Falun den 14-15 november december, strategi- och styrelsemöte 

 



Ordförande har ordet 
 

Tiden går fort! 
 

2019 har passerat och som alltid har medlemsnytta i alla  

former varit vårt fokus. Glädjande kan vi också konstatera att 

Visita Mellersta under 2019 succesivt ökat medlemsantalet, 

helt i linje med Visitas centrala satsning på medlemsvärvning.  
 

De senaste åren har vi valt att lägga våra årsmöten någon-

stans ute i regionen, vilket varit mycket lyckat. Årsmötet 2019 

valde vi att lägga i Stockholm på The Winery Hotell, följt av  

generalrepetitionen av Melodifestivalen. Där ser man tydligt 

hur betydelsefulla de stora evenemangen är för många  

aktörer i besöksnäringen. Det är roligt att så många av  

Mellerstas medlemsföretag kommer till våra årsmöten, vilket  

tyder på att vi gör bra saker och att vi har intresserade och 

engagerade medlemmar. 

2019 har inneburit en del förändringar för Visita Mellersta. Malin Bergsvik, vår tidigare  

kommunikatör, slutade i april och ersattes i augusti av Sara Anderson. Med lång erfarenhet 

från besöksnäringen är Sara en mycket bra rekrytering för Visita Mellersta.  

Det medförde också att Visita Mellersta flyttade sitt regionkontor till Falun. Där finns också 

Svenskt Näringsliv och en rad andra medlemsorganisationer. Mellersta täcker geografiskt 

området från Sälen till Gotland, vilket gör regionen till den näst största av Visitas fem  

regioner, både till ytan och antalet medlemmar. Ska vi bli ännu starkare är det viktigt att 

alla seriösa företag i vår bransch är medlemmar i Visita. 

Vi är glada och stolta över att kunna lyfta fram duktiga ledare inom besöksnäringen genom 

att dela ut Visita Mellerstas HEB-stipendium. Detta utvecklingsstipendium delades 2019 ut 

för sjunde gången. Mellerstas styrelse var representerade på Visitadagen och deltog under 

hösten på Visitas förtroenderåd i Malmö. Under året har vi genomfört medlemsträffar,  

utbildningar, träffat medlemmar, politiker, yrkesskolor, studenter, myndigheter och olika 

nätverk som är viktiga för Visita och vårt fortsatta arbete. 

Vår årligt återkommande branschmiddag blev mycket lyckad även detta verksamhetsår. 

Den uppmuntrar till många bra diskussioner, där vi får möjlighet att skicka med våra för 

branschen viktiga budskap till politikerna. Ett antal av riksdagspolitikerna har också genom-

fört praktik ute hos några av regionens medlemmar. 

Tillsammans gör vi besöksnäringen till Sveriges viktigaste näring! 

Jag vill med stor respekt och ödmjukhet passa på att tacka för att jag fått förtroendet att 

leda arbetet i Visita Mellerstas styrelse i världens roligaste bransch. Jag vill tacka den  

centrala styrelsen och dess ordförande Maud Olofsson, vår VD Jonas Siljhammar och alla 

tjänstemän på Sveavägen i Stockholm. Jag vill också tacka för det arbete ledarmötena i  

styrelsen genomfört, ni är grymt duktiga och kompetenta. Sist men absolut inte minst tack 

till Sara Anderson, utan henne skulle Visita Mellersta inte ha den stabilitet och trygghet som 

vi nu har. 

Johan Larson 

Ordförande, Visita Mellersta 
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Ett årsmöte i vinets och musikens tecken  
 

2019 års årsmöte genomfördes på the Winery Hotel i Solna.  
 

Efter årsmötet fick deltagarna en spännande genomgång av hotellets historia och  

uppkomst av delägaren Ejnar Söder. The Winery Hotel är världens första hotell med  

ett urbant vineri i samma byggnad. Deltagarna fick en rundvisning och guidad tur i  

vineriet där man fick följa druvans väg från fält till flaska. Berättelser delades från  

Toscana om vinets framställning och lagring på ekfat i hotellets hjärta, synlig från lobbyn.  

 

Efter den guidade turen var det dags att fortsätta färden mot Friends arena och genrepet 

av Melodifestivalen 2019. Ett inspirerande evenemang som ger en insikt hur betydelse-

fulla de stora evenemangen är för besöksnäringen. 
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Visita Mellersta 

Hans-Erik Börjesson stipendiet 2019 

För sjunde året i rad delade Visita Mellersta ut sitt kompetensutvecklingsstipendium. 

Det är uppkallat efter föreningens hedersordförande Hans Erik Börjeson som bland  

annat etablerade charterresandet i Sverige på 1950-talet.   
 

Syftet med stipendiet är att Visita Mellersta vill uppmärksamma talanger som har haft, 

eller kommer att ha, stor betydelse för utvecklingen av vår näring. Besöksnäringen är en 

tillväxtmotor som skapar jobb i hela landet, men vi behöver också se till att fler talanger 

uppmuntras och stannar kvar i branschen. Stipendiet på 25 000 kr ska användas till  

kompetensutvecklande insatser inom branschen, antingen i Sverige eller utomlands.  

 

Årets stipendiater 

Hans Erik Börjeson-stipendiet 2019 gick till  

Margareta och Göran Hoas från Lilla Bjers  

på Gotland. 

 

 

Nomineringen som tog dem till final: 
 

”Margareta och Göran är ansvarstagande och jobbar rakt igenom kompromisslöst för håll-

barhet, transparens och ekologi. De är ärliga och välkomnande, och står upp för mångfald 

och allas lika värde. För att kunna inspirera andra måste man själv hålla sig nyfiken och  

ständigt söka ny kunskap. Vi satsar mycket på att utveckla och utbilda vår personal. På Lilla 

Bjers får t ex den fasta personalen under vintern en inspirationsperiod, där vi bjuder på lönen 

under en tid, beroende på det ekonomiska läget. Där får de tid att genom praktik på annan 

ort skaffa inspiration och erfarenhet. Det är viktigt för att få behålla personalen, att skapa  

arbetstimmar även på vinterhalvåret, då krogen är stängd, men också för att det utvecklar 

både individen och företaget. Det är svårt att ge sig själv tid och resurser, det är mycket viktigt 

att inte glömma bort.  Stipendiet skulle vara en fantastisk möjlighet för oss själva att utvecklas 

vidare och det känns mycket angeläget för företagets framtid” 

 

Juryns motivering till årets stipendiat löd: 

”Hållbarhet i alla dimensioner präglar verksamhetens alla delar. Kärleken till råvaran och  

viljan att ta vara på allt lyser starkt och har varit ledord i utvecklingen.  

För stipendiaten är det en självklarhet att inget får gå till spillo och att utveckla nya produkter 

när möjlighet ges. Stipendiaten låter hållbarheten vara i förarsätet och styra verksamheten, 

att som stipendiaten äga hela sträckan från jord till bord är en stor utmaning med många 

hinder på vägen. Stipendiaten är en stor förebild och viktig aktör för vår branschs framtid och 

hur den kan utvecklas mot ännu mer hållbart företagande” 



Kompetensförsörjning 

Samarbetet mellan skola och näringsliv 
 

Att få fler att välja Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Hotell- och Turismprogram-

met och övriga besöksnäringsinriktade utbildningar är viktigt. Utbildningarna måste 

hålla hög kvalité så att eleverna kan möta branschens krav när de kommer ut på  

arbetsmarknaden efter studenten. Det är ett ansvar som vilar både på skola och det  

lokala näringslivet. De lokala programråden spelar därför en väldigt viktig roll.  

Det är ett forum där  företagsrepresentanter , yrkeslärare och skolledning  gemensamt 

diskuterar utbildningarnas kvalité och verkar för att få upp sökantalet. Att våra företa-

gare engagerar sig i utbildningsfrågor är ett viktigt signalvärde för allmänheten!  

 

Besök på skolor 

Kompetensförsörjning är fortsatt en av våra företagares största utmaningar. För att  

vår näring ska kunna utvecklas behöver vi fortsätta stötta företag och skolor i den här 

frågan. Detta har gjorts genom  föreläsningar om branschen på skolor och träffar med 

studie- och yrkesvägledare och lärare. 

Visitas kampanj Världens Jobb är en viktig kanal för våra två program HT och RL.  

Där samlar vi trycksaker, filmer och annat material som har tagits fram för att informera 

om vilka karriärmöjligheter som finns i vår näring – världens roligaste näring!  

 

Kockduellen bara växer och växer.. 

Matlagningstävlingen för högstadieelever har vuxit sig ännu större och har nu blivit en 

stor och nationell angelägenhet där cirka 6 000 elever ifrån cirka 120 grundskolor har 

deltagit. 34 gymnasieskolor med restaurang- och livsmedelsprogram varit inblandade i 

stadsfinalerna.  

Under 2019 genomfördes tävlingarna i mellersta på grundskolorna i Hallsberg, 

Askersund, Linköping, Leksand, Mjölby, Vadstena, Falun, Katrineholm, Västerås, 

Eskilstuna, Köping, Uppsala, Knivsta. 

Tävlingen har fått en hel del publicitet via sociala media och press. Det här är ett otroligt 

uppskattat projekt både bland elever, företagare, hemkunskapslärare och yrkeslärare på 

våra program! 
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Påverkansarbete och politikermöten 

Branschmiddag  

Visita Mellersta arbetar aktivt för att påverka regionala och lokala politiker i frågor som 

rör besöksnäringen. Det är en viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar för 

våra medlemsföretag att driva och utveckla sina verksamheter.  

Det har blivit en tradition att föreningen varje år håller en branschmiddag för riksdags-

politiker i vår region. 25 politiker deltog och lagade mat och diskuterade aktuella frågor 

för vår näring. Frågor som diskuterades under branschmiddagen år 2019 var företaga-

rens vardag samt hur näringen kan fortsätta utvecklas. Med på mötet var representanter 

från styrelsen samt Visitas vd Jonas Siljhammar och chef för strategisk kommunikation 

Tobias Bestelid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Politikerpraktik 

Visita Mellersta har fortsatt under året arbetat med att aktivt påverka regionala och  

lokala politiker i frågor som rör besöksnäringen.  

Det har vi bland annat gjort genom att erbjuda våra riksdagspolitiker att praktisera  

en dag hos någon av våra medlemmar ute i regionen. Syftet är att bjuda in politiken  

i företagarens verksamhet, att visa vilka utmaningar våra företagare står inför samt  

vilka förutsättningar de behöver för att fortsätta växa.  

Visita Mellersta 



Visita Mellersta 

Samarbete med Svenskt Näringsliv 

Med den geografiska utmaningen i Visita Mellersta är det otroligt viktigt att hålla ett nära 

samarbete med Svenskt Näringslivs kontor ute i regionen. Deras regionchefer har goda 

relationer med lokala politiker och tjänstemän, vilket underlättar för Visita Mellerstas 

regionverksamhet. Visita har under 2019 medverkat på de uppskattade arbetsgivar-

dagarna som arrangeras med Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna.  

I år arrangerades arbetsgivardagar i Mora, Gävle, Linköping, Västerås och Karlstad. 

Medlemsträffar 

I styrelsens arbete tycker vi det är viktigt att möta olika medlemsföretag för att få åter-

koppling om vilka behov som finns samt vilka utmaningar som olika delar av branschen 

möter i sitt företagande. 

Visita Mellersta försöker därför se till att de flesta styrelsemöten har ett inslag av  

samtal eller studiebesök hos någon av våra medlemmar. Ambitionen är att fånga upp  

det som medlemsföretagen anser som viktiga frågor för dem. 
 

Medlemsträffar på lämpliga orter i vår stora region har och kommer fortfarande att  

anordnas. Dessa träffar kan handla om aktuella ämnen och nyheter från Visita.  

Ibland gör vi dessa ihop med någon av Visitas samarbetspartners eller andra  

aktörer som kan vara viktiga och intressanta för våra medlemmar. 
  

Tveka inte att kontakta oss för inspel om dina utmaningar!  

 

 



Almedalen 

Den mest intensiva politikerveckan under året pågår varje år i hjärtat av Visby.  

Visita är på plats för att lyfta besöksnäringsfrågor och vara med och påverka förutsätt-

ningarna för våra företagare. Medlemmar i Visby lånar ut sina ytor till oss och står som 

budbärare. I år var kampanjbudskapet; 

Visita Mellersta 

Tillväxt och tillsyn 

Arbetet med Tillväxt & Tillsyn har fortsatt även under 2019 som en självklart del av verk-

samheten. Regelförenklingar kommer fortsätta vara en högt prioriterad fråga för våra 

medlemsföretag. Regler är viktiga för ett sunt företagsklimat, men lagar och regler som 

belastar företag på ett onödigt sätt måste ändras eller avskaffas. Steg ett är att få besluts-

fattare att förstå innebörden och vikten av problemet, steg två är att få kommuner att vilja 

utbilda tjänstemän.  

Svenskt Näringsliv arbetar också aktivt med frågan. Vi kan därför i flera sammanhang 

kroka arm för att få ytterligare tyngd i våra argument för regelförenklingar och ett mer 

konstruktivt samarbete med de kommunala myndigheterna. 



Var med och utveckla  

Visita Mellersta 
 

Har du frågor eller bra idéer och förslag på hur vi kan  

utveckla föreningens arbete?  

 

Visita Mellersta strävar alltid efter att skapa mer medlemsnytta och är 

mycket tacksamma för alla synpunkter och förslag vi kan få.  

 

Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen eller till kommunikations-

ansvarige Sara Anderson. Tillsammans skapar vi en stark besöksnäring!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss  

Kontakta gärna oss om du har några frågor eller funderingar!  

Johan Larson, ordförande Visita Mellersta  

johan.larson@visitamellersta.se 

Sara Anderson, Kommunikationsansvarig Visita Mellersta 

sara.anderson@visita.se 


